
 
 

        

 

İsteklilerden İstenilen Belgeler 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
1.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 

gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                   

d) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri. 

e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin 

listesi 

 

1.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

1.) a) SGK’ dan alınmış olan firmanızın prim borç durumuna ilişkin belge 
2.) b) Vergi levhası 

3.) c) Firmanın vergi borç durumuna ilişkin belge 

 

1.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

a) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; 

b) Teknik şartnamede belirtilen teknik yeterliliğe ilişkin belgeler 

- İstekliler teklif verecekleri kısımlara ait numune sunmak zorundadırlar. 

- Kısımlara ait numuneleri ücretsiz olarak firmanın hazırlayacağı 2 nüsha 

tutanakla birlikte ihale saatinden önce komisyona teslim edilecektir. 

- Numune verilmeyen kısımlarda firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

- İhale komisyonu, gerek görüldüğü takdirde ek numune isteyebilir. 



 
- Numune talep edilen kısıma ait numunenin üzerinde firma kaşesi ve ihale liste 

sıra numarası yazılacaktır. 

- Teklif edilen kısımlar, istekli üzerinde kalmadığı takdirde sözleşme 

imzalanmasından itibaren o kaleme ilişkin numuleri isteyebilir. 
 

c) Teknik şartnamede belirtilen kalite belgeleri   

d) İhalelerde isteklilerden;  

i. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek 

odası varsa, , ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir faaliyet belgesi,  

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

iii. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,  

iv. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,  

istenilmesi zorunludur. 

 

 


